
41नऊ का दहा?

एक व्यापारी त्याच्या दहा उंटांना घेऊन 
प्रवासाला ननघाला. एका उंटावर तो 
स्वतः बसला होता, आणि बाकीचे नऊ 
त्यांच्या मागून चालत होते.



थोड ेपुढे गेल्यावर त्याला वाटले, सगळे उंट येत आहेत याची खात्री 
करावी. 

व्यापारी मागे पाहत उंट मोजू लागला. 
"एक दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात 
आठ, नऊ. अरे! अरे! दहावा उंट कुठे
गेला?" व्यापारी ववचार करत उंटावरून 
खाली उतरला. 



त्याने सगळीकड ेहरवलेला उंट शोधला. उंट काही सापडला नाही. 
थोड्या वेळानी त्याने पुन्हा सगळे उंट मोजले. "एक, दोन, ...नऊ, 
दहा" सगळे उंट आहेत हे पाहून त्याला आनंद झाला. 

उंटावर बसून तो पुढे ननघाला. थोड्या वेळानी त्याला पुन्हा शकंा आली 
आणि सवव उंट आहेत का हे तइ पाहू लागला. मोजल्यावर पुन्हा नऊच 
उंट भरले. 

व्यापारी उंटावरिु खाली उतरला आणि हरवलेला उंट शोधू लागला. 
त्याला अथावतच 'हरवलेला' उंट कुठेही सापडला नाही. 

मोजण्यात चूक झाली असावी असे वाटून त्याने पुन्हा एकदा उंट 
मोजले. 

अहो आश्चयव! दहाच्या दहा उंट होते!



व्यापाऱ्याला काहीच समजेना. ही तर जाद ूहोते आहे!

"मी उंटावर बसलेला असतो तेव्हां नेहेमी एक उंट हरवतो. आणि मी 
चालत असतो तेव्हां सवव दहा उंट हजर होतात." त्याने ववचार केला. 

त्यामुळे पुढची संपूिव वाट तापलेल्या उन्हात उंटावर बसून जाण्याच्या 
ऐवजी उंटांबरोबर चालत जाण्याचे त्याने ठरवले!
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42काटा दिला चाकू घेतला 
एक होते माकड. एकिा त्याच्या पायात काटा घुसला. 

ततथून एक न्हावी जात होता. माकडाने न्हाव्याला काटा काढण्याची 
ववनंती केली. न्हाव्याने काटा कसाबसा काढला, पण काढताना 
काट्याचे िोन तुकड ेझाले.  

"माझा काटा परत िे, नाहीतर तुझा चाकू मला िे." माकड म्हणाले. 
बबचाऱ्या न्हाव्याने माकडाला त्याचा चाकू दिला.



पुढे माकडाला एक लाकुडतोड्या
भेटला. "मला थोड्या काठ्या 
कापायच्या आहेत. तुझा चाकू िेशील 
का?" लाकुडतोड्याने ववचारले. 

"चालेल." माकड म्हणाले आणण त्याने 
चाकू दिला. काठ्या तोडताना चाकू 
मोडला. "माझा चाकू मला िे नाहीतर 
तुझ्या काठ्या मला िे."

माकड म्हणाले. लाकुडतोड्याने सगळ्या काठ्या माकडाला दिल्या. 

थोड्या वेळानी माकडाला एक म्हातारी बाई भेटली. ततच्याकड ेपोळ्या करण्यासाठी 
कणणक आणण तले होते, पण चूल पेटवण्यासाठी लाकड ेनव्हती. 

"मला थोड्या पोळ्या करायच्या आहेत. तुझ्या काठ्या िेशील का?" म्हातारीने 
ववचारले. "चालेल." माकड म्हणाले, आणण त्याने काठ्या दिल्या. पोळ्या करताना 
काठ्यांची जळून राख झाली. 

माकड म्हणाले, 
"माझ्या काठ्या िे, 
नाहीतर तुझ्या पोळ्या 
मला िे." म्हाताऱ्या
बाईने नाईलाजाने
माकडाला पोळ्या
दिल्या. 



पुढे माकडाला एक लहान मूल 
दिसले. ते रडत होते. "माझे बाळ 
रडते आहे, तुझ्या पोळ्या त्याला 
िेशील का?" बाळाच्या आईने 
ववचारले. माकडाने पोळ्या दिल्या 
आणण त्या खाऊन बाळ शांत 
झाले. 

माकडाने हट्ट धरला, "माझ्या
पोळ्या िे नाहीतर मला तुझे 
बाळ िे." आईने नाईलाजाने
माकडाला बाळ िेऊन टाकले. 

माकडाला पुढे एक सकक शीचा तंबू 
दिसला. एक वविषूक ढोल 
वाजवत होता. माकडाला ढोल 
फार आवडला. त्याने वविषूकाचा 
बाळाच्या बिल्यात ढोल िे असे 
सुचवले. 



वविषूकाचे बाळ घेऊन माकडाला ढोल दिला. 

ढोल बडवत माकड गाऊ लागले: 

"काटा दिला चाकू घेतला 

टम टम टम 

चाकू दिला काठ्या घेतल्या 

टम टम टम 

काठ्या दिल्या पोळ्या घेतल्या 

टम टम टम

पोळ्या दिल्या बाळ घेतले 

टम टम टम 

बाळ दिले ढोल घेतला 

टम टम टम 

टम टम टम!"
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43नारळ आणि वड 
एकदा एका कावळ्याने नारळाच्या झाडावर वडाचे बी टाकेे. 

वडाचे एवढेसे बी पाहून नारळाचे झाड हसू ेागेे. "माझी फळे 
हाताएवढी आणि बबया तर मुठी एवढ्या असतात. तोफेच्या
गोळ्याांसारख्या ददसिाऱ्या माझ्या फळाांना घाबरून माझ्या छायेेा 
कोिीही उभे राहण्याची दहम्मत करत नाही. तू एवढीशी बी! 
तुझ्यापासून असे ककतीसे मोठे झाड येिार?"



अनेक ददवस झाेे. नारळ वडाच्या
बीेा ववसरूनही गेेा. बी रुजेी 
आणि त्यातून छोटेसे झाड आेे. 

नारळ छोट्या वडाेा म्हिाेा, "तू 
एवढ्याश्या बी मधून जन्माेा
आहेस, तू मेा काहीही करू शकत 
नाहीस. मी खूप शक्ततमान आहे."

नारळ अनेकदा असे टोचून बोेत 
असे, पि वड काहीच उत्तर देत नसे. 



हळू हळू वडाचे झाड मोठे 
मोठे होऊ ेागेे. 

ेवकरच ते नारळापेक्षा उांच 
झाेे. 

वडाच्या 
पारांबयाांमध्ये
अडकून 
नारळाचे झाड 
सुकून गेेे.



पायाचे ठसे 
म्हाताऱ्या ससांहेा सशकार करता येत नव्हती. तो एका गुहेत गेेा आणि 
त्याने आजारी असल्याचे नाटक सुरु केेे. आजारी ससांहाची ववचारपूस 
करायेा अनेक प्रािी येऊ ेागेे. 
गुहेत येिाऱ्या सवव प्राण्याांना ससांह गुपचूप खात असे. 
एके ददवशी कोल्हा ससांहाची ववचारपूस करण्यासाठी आेा. गुहेच्या दाराशी 
उभे राहून म्हिाेा, "ससांह महाराज, कसे आहेत?" 
"खूप आजारी आहे रे", ससांह क्व्हवळेा. "आत ये ना." 
"गुहेत जािारे अनेक पायाांचे ठसे ददसत आहेत, पि बाहेर येिारा एकही 
नाही. त्यामुळे मी बाहेरच बरा आहे." हुशार कोल्हा म्हिाेा. 
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एके दिवशी परमानंिय्याने आपल्या शशषयांना बोलावले आणि 
शजेारच्या शतेकऱ्याकडून एक सुई उसनी आिायला सांगितल . 

शशषय शतेकऱ्याकड ेिेले आणि तयांनी सुई मागितल . शतेकर  घरात 
जाऊन सुई घेऊन आला. 

तेवढ्या वेळात शशषयांमध्ये सुई परत कशी घेऊन जािार यावरून 
भांडि सुरु झाले.



"कोिीह  एकाने सुई धरा." शतेकर  म्हिाला. 

"महोिय, जे काह  करू ते आम्हाला शमळून करावे लािेल." 
शशषय म्हिाले. 

शतेकऱ्याला िम्मत वाटल . "माझ्या शतेात एक 
नारळाचा बुंधा पडला आहे, तयात सुई टोचा आणि 
घेऊन जा." तयाने हसून शमश्ककल सल्ला दिला. 
शशषयांना मात्र ह  कल्पना फारच आवडल .



तयांनी बुंध्यात सुई टोचल  आणि आपल्या 
िुरंूकड ेबुंधा घेऊन िेले. सवव िावकर  हे 
पाहून हसत होत,े पि शशषयांना तयाची 
तमा नव्हती. 

आपल्या शशषयांना अकया प्रकारे बुंधा 
आिताना पाहून िुरु अवाक झाले.



नंतर शेतकऱ्याला सुई परत 
करण्याच्या वेळेला सुद्धा 
शशषयांनी बंुध्यातच सुई 
टोचून परत नेल . 
शेतकऱ्याची आणि तयाच्या 
बायकोची हे दृकय पाहून 
हसून हसून पुरेवाट झाल .

मराठी –
मानसी महाजन



45हरीण आणण घोडा

खूप वर्ाांपूवीची गोष्ट आहे. तेवहाां घोड ेजांगलात 
राहत असत. 

एकदा हरीण आणण घोडा याांचे भाांडण झाले. 
हरणाने घोड्याला श ांगे मारून पळवून लावले.



घोड्याने एका मनुष्याकड ेमदत मागगतली. माणसाने घोड्यावर 
खोगीर घातली, ररकीब घातली आणण घोड्यावर स्वर होऊन 
त्याने हरणाला पळवून लावले.

"मनुष्या! तू मला खूप मदत 
केलीस. धन्यवाद! आता मी तुझी 
रजा घेतो." घोडा म्हणाला. 

"तुझा मला खूप उपयोग होऊ 
 कतो. मी तुला नाही जाऊ देणार." 
माणूस म्हणाला. तेवहाांपासून 
माणसाने घोड्याांना कामाला जुांपले 
आहे.



जगण्याचे  ास्र
ईश्वरैय्याने अनेक  ास्राांचा अभ्यास केला होता, आणण त्याबद्दल 
त्याला गवव होता. एकदा नदी पार करून त्याला दसुऱ्या गावाला जायचे 
होते म्हणून तो एका नावाड्याच्या बोटीत बसला. 

"तुला भूगोलाबद्दल काही माहहत आहे का?" त्याने नावाड्याला 
ववचारले. "नाही साहेब. नाही माहहत." नावाडी म्हणाला.

"मग तुझे अधे आयुष्य फुकट गेले असेच म्हणावे लागेल. बरे, तू 
समुद्राच्या ननयमाांबद्दल वाचले आहेस की?" त्याने पुढे ववचारले. 

"नाही साहेब, नाही वाचले." नावाडी उदास होऊन म्हणाला.



"मग तर तुझे पूणव आयुष्य फुकट गेले असेच म्हणावे लागेल. आता तरी 
 ास्र वाचणे सुरु कर!" ईश्वरैय्याने सल्ला हदला. 

तेवढ्यात मुसळधार पाऊस सुरु झाला. "बोट बुडण्याची  क्यता आहे. 
आपण नदीत उडी मारून पोहत ककनारा गाठला पाहहजे." नावाडी 
म्हणाला. "तुम्हाला पोहोता येते ना?"

"नाही! नाही येत! मी पांडडत आहे, मला वाचव!" ईश्वरैय्या घाबरून 
म्हणाला. 

"महोदय, मी तुम्हाला नाही वाचवू  कत. तुम्हाला पोहोता येत नाही 
म्हणून तुमचे प्राण धोक्यात आहेत. मी  ास्र वाचले नसले तरी मी 
'जगण्याचे  ास्र' श कलो आहे." असे म्हणून नावाड्याने नदीत उडी 
घेतली आणण पोहत पोहत सुखरूप काठावर पोहोचला.

मराठी - मानसी महाजन



46घर बदल
एका गावात एक श्रीमंत माणूस राहत होता. त्याच्या घराच्या 
उजव्या बाजलूा एक लोहार राहत असे आणण डाव्या बाजलूा सुतार. 
लोहाराच्या घरातून सदैव धातूवर घण घातल्याचे "ढाण! ढाण!" असे 
आवाज येत. सुताराच्या घरातून सदैव लाकूड कापल्याचे "खरर खरर" 
असे आवाज येत. 

तो श्रीमंत माणूस या आवाजाने हैराण झाला होता.



"या आवाजांपासून सुटका कशी ममळवता येईल?" तो ददवस रात्र 
ववचार करत असे. शवेटी त्याला एक कल्पना सुचली. 

त्याने लोहाराला आणण सुताराला भेटायला बोलावले आणण 
सांगगतले, "तुमच्या आवाजांमुळे मला शांत झोप लागत नाही. 
तुम्ही कृपया घर बदला. मी तुम्हाला दोघांना घर बदलण्याचा खचर 
सुद्धा देतो."



"ठीक आहे. तुम्ही म्हणता तसे 
आम्ही करू." दोघांनी आश्वासन 
ददले आणण पैसे घेऊन ते ननघून
गेले. 

आपापले सामान गाडयांमध्ये
भरताना त्यांना पाहून श्रीमंत 
माणूस खूप खुश झाला. "देव 
पावला! आता मी सुखात राहू
शकेन!" त्याने ववचार केला.



दसुऱ्या ददवशी पुन्हा त्याच "ढाण! ढाण!" आणण "खरर खरर" 
आवाजांनी त्याला जाग आली.  लोहार आणण सुताराने आपल्याला 
फसवले असे वाटून त्याने आपल्या नोकराला काय सुरु आहे ते 
पाहण्यासाठी पाठवले. 

नोकर परत आला आणण त्याने सांगगतले की सुतार आणण लोहार 
यांनी मान्य केल्या प्रमाणे घरे बदलली आहेत. सुतार लोहाराच्या 
घरी आणण लोहार सुताराच्या घरी राहायला गेला आहे!

मराठी- मानसी महाजन 



47नाणी देणारे झाड
एक होता राजा. तो रोज शिकारीला जात 
असे. एक ददवस एक ववचित्र घटना 
घडली. राजाला एक म्हातारा माणूस 
आबं्यािे झाड लावताना ददसला.

"आजोबाच्या. तुम्ही ककती साधे आहेत! 
तुम्ही लावलेले हे झाड मोठे कधी होणार, 
त्याला फळे कधी येणार! तो पयतं तुम्ही 
जजवंत तरी असाल का?" राजाने वविारले. 



"महाराज! झाडाला फळे येतील तेवहां मी जजवंत नसेन कदाचित. पण 
माझी मुले, नातवंड ेआबें खाऊन माझी आठवण काढतील." म्हाताऱ्याने 
उत्तर ददले. 

राजाला म्हाताऱ्यािं उत्तर आवडले. त्याने म्हाताऱ्याला दहा सोन्यािी 
नाणी ददली. "महाराज! पहा, मी झाड लावले त्या ददविीि झाडाने 
मला दहा सोन्यािी नाणी ददली!" 

म्हातारा म्हणाला. 



ितेकरी आणण नदीतील देवी
एका िेतकऱ्यािी कुऱ्हाड नदीत पडली. तो काठावर बसून रडू लागला. नदीतील 
देवीला िेतकऱ्यािी दया आली. 

ततने िेतकऱ्यांसाठी सोन्यािी कुऱ्हाड आणली. "ही आहे का तुझी कुऱ्हाड?" ततने 
वविारले. "नाही, ही कुऱ्हाड माझी नाही" िेतकरी म्हणाला. मग देवीने िांदीिी 
कुऱ्हाड आणली. "ही सुद्धा माझी नाही." िेतकरी म्हणाला. मग देवीने 
िेतकऱ्यािी कुऱ्हाड आणली. "हीि आहे माझी कुऱ्हाड!" िेतकरी आनंदनू म्हणाला. 
देवी िेतकऱ्याच्या प्रामाणणकपणावर खुि झाली आणण ततने

त्याला तीनही कुऱ्हाडी बक्षीस म्हणून ददल्या. 



ितेकरी घरी आला आणण त्याने कुऱ्हाडी शमत्रांना दाखवून सगळी 
हकीकत सांचगतली. 
त्यापैकी एक शमत्र खूप हावरट होता. तो नदीजवळ गेला आणण कुऱ्हाड 
नदीत टाकून रडू लागला. देवी सोन्यािी कुऱ्हाड घेऊन वर आली. "ही 
आहे का तुझी कुऱ्हाड?" ततने वविारले. शमत्र आनंदाने म्हणाला, "हो! 
हो! हीि माझी कुऱ्हाड!" त्यािे खोटे बोलणे देवीला लगेि समजले, 
आणण ततने त्याला सोन्यािी कुऱ्हाड तर ददलीि नाही, त्यािी स्वतःिी 
कुऱ्हाड सुद्धा ददली नाही!

मराठी - मानसी महाजन 



48सोन्याचा स्पर्श
एका गावात कोटय्या नावाचा व्यापारी राहत असे. त्याच्याकड ेएवढे 
पैसे होते की गावकरी त्याला "मोहोराांचा कोटय्या" म्हणत. त्याच्याकड े
खूप सोने सुद्धा होते. पण तो खुर् नसे, त्याला अजनू सोने हवे असे 
वाटे. 



एक दिवस कोटय्या पहाटे लवकर उठला आणण
अांघोळ करून जवळच्या ताळ्यावर गेला. ततथे 
बसून प्राथशना करू लागला.

िेवी प्रसन्न झाली आणण ततने त्याला 
एक वर दिला. "हवे ते मग!" िेवी 
म्हणाली. "मला खूप सोने हवे आहे." 
कोटय्याने साांगगतले. "ककती सोने 
हवे?" िेवीने ववचारले. "मी ज्याला 
स्पर्श करेन ते सगळे सोन्याचे व्हावे!" 
कोटय्या म्हणाला. "ठीक आहे. असेच 
होईल!" िेवीने वरिान दिले.



घरी आल्यावर "मोहोराांच्या कोटय्या"ने पलांगाला हात लावला. पलांग 
सोन्याचा झाला! मग बागेत जाऊन त्याने झाडाांना हात लावला, ती 
सुद्धा सोन्याची झाली. कापसाच्या झाडाांना हात 
लावला तर ती सुद्धा सोन्याची झाली. 

घरी येऊन त्याने बायकोला जेवायला 
वाढायला साांगगतले. पण घास हातात घेताच 
तो सुद्धा सोन्याचा झाला! तहान
लागल्यावर त्याने पाणी प्यायला घेतले. 
पाण्याचे भाांड ेआणण आतले पाणी सुद्धा 
सोन्याचे झाले. आतापयतं कोटय्या खूप 
खुर् होता, पण आता त्याला खूप भूक 
आणण तहान लागली होती.



तेवढ्यात त्याची छोटी मुलगी खोलीत आली. 
ततला जवळ घेताच तीसुद्धा सोन्याची झाली! 
अश्रू गाळत कोटय्याने िेवीचे स्मरण केले. मित 
मागगतली. िेवी प्रकट झाली. "मला सोने नको! 
मला माझी मुलगी परत हवी! हे वरिान कृपया 
परत घे." असे म्हणून कोटय्याने िेवीच्या
पायार्ी लोळण घातले. 

मराठी –
मानसी महाजन

िेवीने कोटय्याची मागणी मान्य 
केली. सगळे पुन्हा पूवशवत झाले.
आपल्या मुलीला पुन्हा जजवांत 
झालेली पाहून कोटय्या आनांिला.



49पक्षिणीची पपल्ले
एका पक्षिणीने ज्वारीच्या शतेात घरटे बाांधले आणण त्यात अांडी दिली. 
अांड्यामधून पपले बाहेर आली. ज्वारीचे पीक कापणीसाठी तयार होते. 
पपलाांसाठी अन्न आणायला जाताना पक्षिणीने पपलाांना शतेकरी काय 
बोलतात हे लि िेऊन ऐकायला साांगितले.



पिीण परत घरट्यात आला तेव्हा पपले घाबरून म्हणाली, "आई! आज 
शतेकरी त्याच्या मुलाांना घेऊन आला होता. उद्या सिळ्या नातलिाांना 
पीक कापायला बोलावले आहे."
"घाबरू नका. उद्या कापणी होणार नाही." पिीण म्हणाली.

िसुऱ्या दिवशी
पुन्हा त्याच सूचना 
िेऊन ती अन्न 
आणण्यासाठी 
िेली.



सांध्याकाळी पपल्ले म्हणाली, "आई! आज पुन्हा शतेकरी मुलाांना 
घेऊन आला होता. त्याांचे नातलि कामात होते त्यामुळे उद्या 
शजेाऱ्याांना घेऊन ते कापणी करणार आहेत.“ "घाबरू नका. उद्या 
कापणी होणार नाही." पिीण म्हणाली.

ततसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच सूचना 
िेऊन पिीण िेली. सांध्याकाळी 
पपल्लाांनी साांगितले. "आई! आज पुन्हा 
शतेकरी आणण त्याची मुले आली
होती. शजेारी काही आले नाहीत, 
त्यामुळे उद्या ते स्वतः कापणी 
करणार आहेत."

"शतेकरी स्वतः कापणी करण्याच्या पवचारात असेल तर 
नक्कीच कापणी होणार. आपल्याला ताबडतोब िसुरी 
जािा शोधायला हवी." पिीण म्हणाली आणण पपल्लाांना 
घेऊन नव्या जािेच्या शोधात उडून िेली.



कासवाला धडा ममळाला

पण कासव त्याची पाठ सोडनेा. 

मि िरुडाने कासवाला उचलले आणण 
उांच भरारी घेतली. त्याने आकाशात 
िेल्यावर कासवाला खाली पाहायला 
साांगितले. कासवाने वाकून पादहले 
तेव्हा आपण ककती उांचावर आलो
आहोत हे त्याला जाणवले. "इथून जर 
मी खाली पडलो, तर नक्कीच कवच 
फुटून मरेन!" त्याने पवचार केला. 
"मला उडायचे नाही!" तो म्हणाला, 
"मला जममनीवर घेऊन चल!"

मराठी - मानसी महाजन

एकिा कासवाने िरुडाला 
आपल्याला उडायला मशकव
अशी िळ घातली. िरुडाने 
सल्ला दिला की उडणे हे काही 
कासवासाठी योग्य नाही.



50ओढा ओलाांडला
चीन मध्ये एका गावात एक तबेला होता. तबेल्यातले घोड े
दिवसभर शतेे नाांगरत आणि बग्गग्गया ओढत. 

या घोडयाांमध्ये एक शभु्र घोडा होता, ज्याला एक बाळ, म्हिजे 
शशांगरू होते. 

"हे गव्हाचे पोते गगरिीत घेऊन जा." आईने साांगगतले. शशांगराने 
पोते पाठीवर टाकले आणि धावत ननघाला.



वाटेत एक झुळूझुळू वाहिारा ओढा होता. 

शशांगराला ओढ्याजवळ बसलेला एक बैल दिसला. "बैलोबा, मी ओढा 
पार करू शकेन का?"

"ओढा तसा खोल नाही. गुडघ्यापयतंच पािी आहे. मी कालच त्या 
बाजनेू आलो." बैल म्हिाला. शशांगरू हळूच पाण्यात उतरले.



तेवढ्यात एक खार पळत आली. "थाांब थाांब! ओढा खूप खोल आहे. 
कालच माझा एक शमत्र ओढा पार करताना बुडला." हे ऐकून शशांगरू 
लगेच मागे आले. 

बबचारे पुन्हा आईकड ेगेले. त्याला एवढे लवकर परत आलेले पाहून 
आईला आश्चयय वाटले. "एवढ्या लवकर कसा परत आलास?' नतने 
ववचारले. 

"आई, वाटेत एक ओढा आहे. तो ककती खोल आहे हे मला समजले 
नाही." शश ांगरू म्हिाले. "बैल म्हिाला मी पार करू शकेन, पि खार 
म्हिाली मी बुडू शकेन. मी काय करू?" त्याने ववचारले.

आईला हसू आवरेना. "बैल ककती मोठा आहे? खार ककती मोठी आहे? 
त्या िोघाांशी स्वतःची तुलना कर, म्हिजे तुला ठरवता येईल की तुला 
ओढा ओलाांडता येईल का नाही!"



शशांगरू पुन्हा ओढ्याजवळ गेले. "मी बैलाएवढा मोठाही 
नाही, आणि खारी एवढा लहानही नाही." त्याने ववचार 
केला आणि ओढ्यात उतरला. ओढा ओलाांडून तो सुखरूप 
गगरिीत पोहोचला, आणि पोते िेऊन घरी परतला. 

"शाब्बास!" आईने कौतुक केले.

मराठी - मानसी महाजन


